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PREDSTAVUJEME VÁM NOVÉHO PROVOZOVATELE
vodovodu a kanalizace v Revnicích

21. srpna 2003 prevzala provoz mestského
vodovodu a kanalizace v Revnicích Vodo-

hospodárská spolecnost Benešov s.r.o.
(VHS).

Tato spolecnost je od rpku 2000 soucástí spo-
lecnosti ONDEO Services, nejsilnejší svetové
spolecnosti v oblasti vodohospodárství, a od
roku 2003 stoprocentním vlastníkem a.s.
AQUACON, zabývající se výstavbou vodo-
hospodárských del a zarízení a také jejich
provozováním. V soucasné dobe se pripravu-
je fúze obou spolecností.
VHS provozuje vodohospodárská zarízení
v 66 mestech, obcích a lokalitách okresu

Benešov; zcásti okresu Praha - západ a Praha
- východ. Pro komplexní provozování vodo-
hospodárské infrastruktury je vybavena
dostatecnou kapacitou provozních stredisek,
Benešov; Davle a Vlašim. Má dlouholeté zku-

šenosti se zajištováním dodávek vody, odvá-

dením a cištením odpadních vod i se širokou
znalostí struktury vodovodu a kanalizací
regionu.
Duležitá je jejich cinnost stavebne montážní,
zejména výstavba vodovodu a kanalizací
vcetne prípojek pro verejné i s()ukromé inves-
tory. Spolecnost také poskytuje služby pora-
denské. Provádí pro obcany laboratorní
vyhodnocení kvality vody a zajištuje odvoz a
likvidaci odpadních vod.
Pro snazší komunikaci s verejností bude mít
každé pondelí v dobe od.14,00 do 15,30 hod.
zástupce VHS úrední hodiny v kancelári
Hospodárského odboru Mestského úradu
Revnice.

Nekolik otázek pro ing.Vladislava Cerného,
výrobne technického námestka Vodohospo-
dárské spolecnosti Benešov.
Jak je zajištena plynulost dodávky vody ve
meste?

Ta je zajištena nepretržitou službou dispecera

v sídle spolecnosti v Benešove a pohotovostní
skupinou strediska Davle. Jinak provoz vodo-
vodu a kanalizace má na starosti rovnež stre-

disko Davle a samotnou obsluhu vodohospo-
dárských zarízení provádejí pracovníci prijatí
z rad obcanu Revnic.

V minulém zpravodaji jsme se zminovali
o pretékajícím vodojemu v dobe nedostatku
vody a dlouhotrvajícího sucha. Jaké je reše-
ní soucasného stavu?

Tento stav je dusledkem špatné regulace náto-
ku. Duležitá zarízení, rídící automatický pro-
voz vodovodu a umožnující dálkový prenos
provozních stavu bohužel nejsou majetkem
mesta. Pocítáme proto s nezbytnou investicí
(více než pul milionu korun) k jejich porízení.
Provoz vodovodu pak nebude závislý na oso-
bách ci zarízeních, která nemají k mestu
žádný vztah. Zároven se bude lépe rídit a také

lépe kontrolovat. (pokracovánína str.2)

V sobotu 21.zárí 2003 od 20.00 Jedinecné loutkové predstavení v Revnicích- ,
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PREDSTAVUJEME VÁM...
(dokoncení ze str. 1)

Budeme muset vydržet ten šírící se zápach
do doby, než bude v provozu nová cistírna
odpadních vod?
Stav mestské cistírny v dobe, kdy jsme její
provoz prebírali, byl velmi neutešený a obca-
né si právem stežovali. Vedle zápachu odté-
kala do Berounky voda znacne špatné kvality.
Technologická zarízení stávající cistírny jsou
na konci své životnosti, nekterá v havarijním
stavu. Presto se pokusíme její provoz vylepšit
a stabilizovat po dobu, než bude dostavena
nová cistírna.
Budou s vámi obcané Revnic uzavírat nové

smlouvy?
Smlouvy o dodávce vody a odvádení vod
odpadních uzavreme s odberateli v nejbližším
období. Informace související se zákaznickým
servisem, tedy smlouvy, fakturace atd. najde-
te v nekterém z dalších zpravodaju. Považu-
jeme však za duležité upozornit odberatele,
kterí dosud nezrušili trvalý príkaz k úhrade
zálohové platby (nebo podobné platební
nástroje) za vodné a stocné Severoceským
vodovodum a kanalizacím, aby tak co nej-
dríve ucinili.

Úpravy ulic po povodni
Ve 38. týdnu budou zahájeny práce na opra-
vách dalších komunikací postižených povod-
ní, a to v ulicích Rybná, Na Jamech a
Náplavní. Na ne bude navazovat oprava ulic
Pod Drahou (od závor kHálkove), Hálkovy;
Tylovy a Mánesovy. Práce musí být dokonce-
ny nejpozdeji do konce letošního roku.
Zpoždení zacátku oprav je zavineno nedosta-
tecnou kapacitou provádecí firmy i nedoreše-
nými majetkoprávními vztahy na nekterých
zmínených komunikacích. SB.

Rekonstrukce chodníku
v Pražské ulici

V Pražské ulici probíhá rekonstrukce chodní-
ku po pravé strane ulice ve smeru k námestí
Krále Jirího z Podebrad. Povrch bude ze zám-
kové dlažby.

Cerpání rozpoctu za období od 1. 1. do 30. 6.
2003. Celkove jsou príjmy a výdaje v souladu
se schváleným rozpoctem.
Výdaje plán 68.469.000,- Kc
Výdaje skutecnost 30.271.000,- Kc
Príjmy plán 8.469.000,- Kc
Príjmy skutecnost 32.725.000,- Kc

Ve ctvrtek 28. 8. 2003 byla slavnostne zprovoznena opravena cást silnice císlo II /115 v úseku
od lékárny ke hrbitovu. Na chvíli se zastavil provoz a pan starosta za úcasti námestka hejtma-
na pro dopravu Karla Vyšehradského prestrihl stuhu. U Zámecku k tomu hrála dechovka.
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DISPECINK A HLÁŠENí PORUCH

TEL. 317 721 866

Severoceskévodovody a kanalizace a.s. pro-
vádejí u jednotlivých zákazníku záverecné
odecty vodomeru, které budou podkladem
pro konecné vyúctování a zároven budou
použity jako úvodní stavy pro nového pro-
vozovatele. V prubehu zárí t.r. obdrží každý
odberatel záverecné vyúctování od SCVKa.s.
a novou smlouvu od VHSBenešov.Zde bude
uveden zpusob hrazení záloh i tenníny vy-
úctování. Pocínaje dnem 22. 8. 2003 hlašte
všechny poruchy a jiné záležitosti spojené
s vodovodem a splas'Kovoukanalizací nové-
mu provozovateli.

11. 9. 2003byly schváleny zmeny dopravního
znacení a dopravních úprav v Revnicích. Celé
mesto bude oznaceno jako zóna se sníženou
maximální rychlostí na 40 km/hod. Nové pre-
chody pro chodce budou vyznaceny na silnici
II/116 Mníšecká (križovatka s ulicí Školní),
II /115 Komenského (križovatka s ulicí
Nezabudickou), Cs. armády (križovatka
s ulicí Seleckou), v ulici U Luhu, v Alšove a na
všech križovatkách s ulicí Školní. Dríve než

budou prechody vyznaceny, musí být chodní-
ky upraveny na tzv. "bezbariérové".

Rímskokatolická farnost Revnice porádá
u príležitosti oslav 750. výrocí

založení mesta .
KONCERT

VERNER COLLEGIUM

Zazní skladby mistru 17. a 18. století: G.
F. Handel, J. B. Sperger, J. S. Bach, F. X.

Thuri a další
Koncert se koná na svátek sv. Václava

v nedeli 28. zárí 2003 v kostele sv.
Morice v Revnicích o 17. hodine
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OSLAVY ZAKONCíME PRUVODEM

Slavnostní krojovaný pruvod revnických
spolku jasne naznacuje, že se naše oslavy 750
let Revnic chýlí ke konci. Podle výsledku
koordinacní schuzky zástupcu spolku konané
9. zárí lze ocekávat velkolepé 111Dožstvíkrojo-
vaných úcastníku a díky prítomnosti detí ze
souboru Klícek a N oticky také potešující
vekový prumer.
Serazený pruvod vyjde ve 14 hodin od
Penzionu pro seniory, krátce se zastaví u po-
mníku na námestí, aby vyslechl státní hymnu
a krátký projev pana starosty, projde
Opletalovou a Berounskou ulici a po ulici
Komenského a Mníšecké se vrátí k Penzionu.

Na záver pruvodu zatancí deti ze souboru
Klícek na hrišti za Lidovým domem Slezskou
besedu.

Clenové spolku a jejich hosté se premístí do
prostor Lidového domu, kde je po uvítání sta-
rostou ceká vystoupení detské lidové muziky
Noticky a pak až do vecera všeobecná zábava
za doprovodu hudby pana Spilky.
V den konání pruvodu (21. 9.) probíhá štast-
nou shodou okolností po celý den na námestí
Vinobraní, porádané restaurací U Rysu a spo-
lecnostmi Vinium a Plzenský prazdroj. Je tedy
zrejmé, že o blaho úcastmKu pruvodu a
návšteVIUKU mesta bude vzorne postaráno.

VS



Havlíckovy sady
Jsemrevnický obcan, a proto již delší dobu

Proc chránit TUNE? sleduji konání okolobudoucnosti našehoparku -
Místo kudy kdysi protékalanespoutaná reka Havlíckových sadu.

Berounka. Místo, kde se v rozšíreném údolí' Co se stalo, stalo se. Ale nyní je treba se co
uchytily lužní lesy a vytvorily prostor, který si nejrychleji rozhodnout, jak má park vypadat,
za'hy našel i clov{k a zacal zde budovat svá síd- a zacít s realizací.Nejedná se o žádnou rekulti-
lište. Místo, kde je dnes vodní hladina mrtvého vaci, jak jsem ne'Kdeslyšel a cetl, ale o rekon-
ramene, obklopená zbytkem pozmeneného luhu strukci. Jde o to, zda se jedná i o rekonstrukci
a loukami. Kousek živé prírody pretrval zásahy 'eho uvodm11Oposlání, tj. parku príjemné k/i-
clove'Kapo dlouhá léta. Byl mnohokrát využíván J ,P " . . .v 'v v .
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rody. vlivu clo~eka na kul~~rní kra~inu:, s míste~
V cem je tedy problém? Vzrustající tlak vymezenym pro odpocmek tak, J~kJe zpracovan

spolecnosti výrazne poškozuje biologickou, his- a dokoncenprojekt sl. Markéty Sarounové, nebo
torickou, ale i estetickou hodnotu tohoto krajin- jeho poslání dostane jiný smer.
ného prvku. Kanalizace odvedla ne'Kterévodní Návrh rešení studentu Ateliéru K. Gebaué-
prítoky mimo, dlouhodobe neprovádená péce ra zrejme predpokládádalekovetší tlak ze stra-
o prutmlcy a hladinu spodní vody a hlavne ny verejnosti a chce nabídnout využití ruzným
nezájem lidí o tuto lokalitu dovedl tune k pos- vekovým skupinám, predevším detem a mláde-
tupnému vysychání a zarustání vodní plochy. ži. V souvislosti s tím by park mel být více roz-
Tun pomalu mizí. Mnohem nebezpecnejším volnený a prosvetlený.ohrožením J'e Prímá devastace a likvidace loka/i- Z b h v,, v
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mu po zemm vo y. lm y vzm o" v o ne , v v "V v
místo k zástavbe, byt treba pouze prumyslové. nekde ve velkém meste pod sldlzstem.
Tyto plány omezily lonské povodne, alekdoví co Samozrejme, že nejsem proti tomu, aby ate/iér
bude treba za 5 let. vypracoval ne'Kteréprvky (napr. ,;vodopád",

Proc tedy tune chránit? Zejména proto, aby mostky, lavicky), ale celá koncepce mne zde
tu zustaly. Nejedná se pouze o ochranu reliktní- nesedí.
ho území, které ve velkém poctu využívají ruzní Pokud mesto chcestudentum umožnit trva-

živocichové ke svému životu v okolí lidského lou prezentaci jejich produktu, muže tak ucinit
sídlište (mimochodem mnoho z nich je v cerve- na jiném míste, trebapráve ve spojení s detským
né knize chránených druhu), ale i o záchranu hrištem.

cásti prírody dlouhá léta doprovázející životy Verejnost by mela dát na vedomí cehosi od
revnických obyvatel. Mnoho z nás se na ledové k v' d ' R vv 't ' h v' 1

.
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o . . v par u za a. ovnez VZI v uva u, ze . proJe
ploše zamrzlých tu ní nauCIla bruslIt, casto se. " , . , v,
t o v t ' I (/ d I d ' h h ' k b I 2. navrh JSou vypracovany Jen pro spodm cast
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t O'" a park je trebaposuzovat(i jeho vybavenost)mIs em prvmc o ogra c c expenmen u. 10 .
jsou duvody témer poetické, ale najdou se také Jako celek.
duvody pragmatické - vyhloubením se tune
mohou stát retencní nádrží pri vyšším prítoku
z Kejné. Jejichprípadným znecištením by mohlo
dojít i ke znecištení pramenište u Berounky,
nebot prameny, ze kterých pijeme vodu, proté-
kají pod tunemi.

V širším pohledu jsou tune nepostradatel-
ným krajinným prvkem, který by mel historii
Revnic doprovázet i nadále. Aby se tak mohlo
stát, je zapotrebí vyhlásit nad tunemi jistou
ochranu dovolující nám starat se o ne nejen jako
ochráncum prírody, ale hlavne jako dobrým
hospodárum.
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MVDr. Zdenek Va/eš

Autor je clenem zastupitelstva a komise pro
životní prostredí mesta Revnic

Poznámka redakce.
Tento sloupek bude v každém vydárú veno-
ván dopisum obcanu. Redakce si vyhrazuje
právo na prípadné krácení jejich rukopisu,
aby vždy mohla zachovat vymezený prostor.

MeÚ REVNICE PRIJME STRÁŽNíKA
MESTSKÉ POLICIE

INFORMACE NA TEL.:
603 508 806 NEBO 257 720 151

3

PRIPOMíNKY K ALMANACHU

Nejen redakce Ruchu, ale i všichni autori a
spolupracovníci na vydárú Almanachu k 750
letum Revnic dekují za uprímne mínená slova
uznárú i kritické pripomínky. Žádáme všech-
ny, kterí mají konkrétní podnety k doplnení
jednotlívých príspevku, aby je zasílali bUd

. elektronicky na adresu kultura@revnice.cz,
nebo písemne na adresu Mestské kulturní
stredisko, Mníšecká 29, 252 30 Revnice.

Nevzdáváme se myšlenky na vydárú dodatku
k Almanachu, nebot jsme si vedomi toho; že
není zdaleka dokonalý a má svá bílá místa.

PODEKOVÁNí

Nezabudický potok, který protéká Revnicemi
a v dobe voleb delí mesto na dva volební

obvody, byl v poslední dobe svedkem cilého
pracovního ruchu. Puvodní regulace potoka
byla zejména v horní cásti mesta již znacne
poškozena, vodou byla vyrvána dlažba brehu
i dna a koryto bylo zaneseno množstvím
naplaveného kamení.
Pražská firma EKlS, pro kterou se mesto roz-
hodlo, nasadila moderní techniku a delníci

dokázali behem nekolika mesícu uvést regu-
laci do požadovaného stavu. Navíc byla
vybudována zadržovací nádrž, která má
v budoucích letech zachytit materiál, který by
voda prinesla z horního toku.
My, kterí máme zahrádky podél Nezabudic-
kého potoka v této cásti Revnic, chceme
vyslovit podekovárú nejen uvedené firme, ale
predevším Mestskému úradu, že nás zbavily
obav z toho, že príští velká voda zacne ukra-
jovat z našich parcel.

Vladimír Šaroun

P.S.Puvodní regulaci potoka - jak jsme se
dovídali od našich dedu - provádeli pod
dozorem v dobe první svetové války italští
zajatci. Na letošní rekonstrukci se také krome
ceských pracovníku podíleli delníci zahranic-
ní, a to obcané z ukrajinského mesta Zambir,
které leží pri polských hranicích.

li,;

]. Šourek

Od 25. srpna pokracuje bagrování Berounky, které provádí firma Pavel Švestka. Reka bude upravena
v úseku od letovskéhomostu až po revnickýjez.
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REV OPET ZARVAL

Poslední srpnová so,?ota"Patrila VII. rocnfku
rockového festivalu REVRevnice, porádaném
v Lesnfm divadle, které poskytuje neopako-
vatelne prI'jemnou festivalovou atmosféru jak
pro úcirikujfcí, tak pro návštevnfk.y. Areál
divadla, prestože pojme až dva tisfce diváku,
praskal jako obvykle ve švech.
Program festivalu je tradicne založen na pro-
dukci špickových kapel domácí rockové
scény. V ktošnfm rocnfku zde hrály kapely:
Lety mimo, Lenka Dusilová se skupinou
Secretion, Mnága a Ždorp, Ready Kirken,
Vypsaná fiXa, One Season Band, Krucipiisk,
Wohnout a Divokej Bm. Oproti puvodne ohlá-
šenému programu nastaly dve zmeny v obsa-
zem hostujfcích kapel: Annu K. a Wak choc ice
nahradily mladé skupiny Gaia Messiah a East
park. Nejvetšf dojem na návštevnfky udelaly
predevšfm kapely Mnága a Ždorp, Ready
Kirken a zejména Divokej Bm. Na otázku, co
by lidé chteli na tomto festivalu zmenit, jsem
se od naprosté vetšiny dotázaných dozvedela,
že jediným problémem je vlakový spoj do
Prahy. Posledm vlak jezdI' 'pred jedenáctou
hodinou a spousta lidI' tak "prišla tentokrát
práve o Divokýho Billa. Ostatnfm nezbylo nic
jiného, než prijmout nabízenou možnost jít
spát pod vlastnf stan, n,eboodjet domu autem.
Na pocasí si nikdo nestežoval, protože déšt a
tma k našemu festivalu proste již neoddelitel-
ne pam.

Ma/vína Nemecková

TETA SE POVEDLA

Po ctyri letnf vecery dával revnický divadelm
soubor svuj lonský kus ~ Nestroyovu Tetu
z Bruselu v úprave Jana Wericha. Johan
Nepomuk Nestroy (1801- 1862),syn advoká-

. ta ceského puvodu, napsal celkem 83 lido-
vých her, které mužeme považovat za lehce
satirické. Jeho frašku Teta z Bruselu upravil
(poprvé samostatne - bez Jirího Voskovce)
v roce 1952 Jan Werich. Panf Ružena
Šmejkalová v roli "tety" Julie Kohoutové
predvedla presvedcivý výkon a nezaváhala

ani v nárocných "pasážích s neuveritelnou
kaaencí. Pan Petr Ríha jako Aleš Hlava pred-
vedl dojemne starostlivého a zároven nesnesi-
telného strýce i šéfa. Dvojice Lampa-Knot
v podání pánu Karla Krále a Jirího Cicvárka
zrejme nejlépe vystihla žánr a pobavila, aniž
šla pod "lajnu". Divadelm soubor ted ceká
radostná rekapitulace letošm sezóny, úklid
Lesního divadla a príprava další sezóny.

Písnicky a príbehy ze stredoveku
11. ríjna se v sále revnického Zámecku pripra- ,
vuje talk show dvojice, kterou tvorí spisovatel -

Vlastimil Vondruška a skladatel a zpevák Petr
Traxler. Dozvfte se o zajímavých stredove-
kých zlocinech, krutých mordech a dopadem
lupicských band budících hruzu v renesanc-
mch Cechách. Vyslechnete citáty kuriózmch
protokolu, poznáte strašlivé šatlavy a vždy
vcas budete uklidneni a potešeni písnickami
v podám<P.etra Traxlera. Pametnfci si pripo-
menou atmosféru hryKantor Barnabáš a žáci

DANCE STUDIO V BAREVNÉ DíLNE
V novém sále BAREVNÉDíLNY byly zaháje-
ny prvnf tanecnf hodiny pro tri vekové skupi-
ny detí od 4 do 14 let. Nabídku pam Izákové
na výuku tanecní prupravy prijala Jana
Hudecková z Prahy, kterou bychom vám rádi
predstavili.
Jana se narodila v roce 1979, vystudovala
Tanecnf konzervator v Praze a Duncan Centre
konzervator taktéž v Praze. Vybrala si obor
hudebne - dramatický, soucasný (moderm)
tanec a choreografii. Dnes spolupracuje na
tanecne - divadelmch projektech (tanecm
predstavem, pohybová.divadla, tanecm filmy,
choreografie k cinohrám) a vede seminár
tvorby na Duncan Centre. konzervatori.

"Madame Blanche", Tanec Praha 2002 (Jana H. vlevo)

darebáci nebo koncertu skupiny Skiffle
Kontra (chcete-li také Ceského skifflu, Žáku,

príp. Traxleru).

Dvojitá výstava
Od 20. do 28.9. se v sále revnického Zámecku

koná výstava obrazu Alby Bedrichové a záro-
ven v jedné z uceben Mestského kulturního
strediska výstava Jak se dríve žilo - ukázky
starého nábytku a drobností ze starodávné
domácnosti. Otevreno bude denne od 13 do
18hodin

vs

Kdo byla Alba Bedrichová
Dnes již mezi námi žije jen velmi málo starou-
sedHku, kterí mají v pameti. drobnou, málo-
mluvnou ženu, na tehdejší dobu zvláštnf
svým chlapeckým vzezrenfm. Narodila se
v predminulém století 11. 2. 1889 v Korkyni
na Príbramsku. Byla velmi vzdelaná, zvlášte
v oblasti ekonomiky, ve které puvQdne úspeš-
ne pracovala. Ovládala nekolik jazyku.
V dobe prvnf republiky se usadila v Revnicích
jako správkyne majetku bohaté židovské
rodiny L6wensteinu. Zakoupila si dum c. 116
v Berounské ulici, ale pozdeji si postavila
domov podle svých predstav, ,predevším
s ateliérem, nebot její životnf láskou a náplnf
bylo malování, ve kterém dosáhla mistrov-
ského vrcholu. Ve svých malírských predsta-
vách byla pozdeji ovlivnena predzvestí í!-hru-

V Praze, tak jako v Revnicích, vyucuje tanecm
prupravu detí.
Pro Pražské quadrienale 2003 vytvorila pro-
jekt Tower of Touch po boku britské tanecnice
a choreografky Caroll Brown. Na letnfm festi-
valu na Tocmku jsme ji mohli videt v tanec- .
mm predstavem "Slunkatoc" a "Vopatrovejš"
a v ríjnu uvede na tanecnfm a divadelním fes-
tivalu projekt Next Wave. V Praze mužeme
Janu obdivovat na scéne divadel Ponec,
Duncan Centre, NOD a Alfréd ve dvore.
Veríme, že z našich revnických holcicek
vyrostou úspešné tanecnice nebo prinejmen-
ším prožijí krásné chvíle pred. zrcadly tanec-
ního sálu.

zami války. Po vpádu Nemcu v r. 1939 vzal její
poklidný život jiný smer. Pomáhala postiže-
ným v rámci domácího odboje. Snažila se
pred transportem ukrývat ve svém dome
i blízkou prítelkyni pam Paulu L6wensteino-
vou, která jako Židovka musela opustit svuj
dum, dnešm materskou školu. To však byl jen
docasný a marný boj. Sama byla zatcena a až
do konce války prežila v koncentracnfm tábo-
re Rawensbriick, kde každá hodina rozhodo-

vala o živote a smrti, kde zázrak prežití závi-
sel i na obetavých, tam uzavrených prátel-
stvích. Po pochodu smrti se vrátila do svých
milovaných Revnic, do svého doslova vykra-
deného domu, který obývali Nemci. Pro svou
moudrost a životnf zkušenosti byla zvolena
starostkou našeho mesta, ale po únoru 1948 se
této funkce na protest vzdala. Odešla do
ústram ke svému malování, které se stalo

jejím povolánfm a obživou. Dožila v kruhu
rodiny Koprivových, kterou na úkor svého
vlastníhó soukromf zachránila pred p~únoro-
vými represemi. Zemrela 18. 5.1966 v sester-
ské péci a doslovne v náruci Elišky
Koprivové, verné prítelkyne z koncetracního
tábora.

Díky laskavosti a neobycejnému porozumem
pana starosty M. Cvancigera se v sále revnic-
kého Zámecku uskutecní výstava obrazu
Alby Bedrichové, sestavená ze soukromých
sbírek, jako soucást oslav 750 let Revnic.

D. Renertová
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MATERSKÁ ŠKOLA PO ÚPRAVÁCH

V predchozích císlech Ruchu byly uverejneny
informace o kapacitní nedostatecnosti MŠ
v Revnicich. Tímto clánkem chci uvést veci na

pravou míru a informovat o provedených
úpravách, které v budove probehly v letních
mesících. Úpravy bylo nutno provést na
základe rozhodnutí Krajské hygienické stani-
ce ze dne 29. dubna 2003. 17. cervna konzul-

tovali tuto situaci prímo ve školce reditelka
KHS MUDr. Trestorová, MUDr. Masner, sta-
rosta mesta pan Cvanciger, tajemníK ing.
Zíma, ing. Lebeda a reditelka MŠ paní
Švarcová. Po témer tríhodinovém jednání se
podarilo zvfátit zámer KHS omezit kapacitu
MŠ na 50 míst a dospelo se ke kompromisu za
techto podmínek: .

1. Na míste soucasné reditelny a sborovny
bude vybudována ctvrtá trída

2. V obou podlažích budou rozšíreny kapaci-
ty sociálního zarízení a vybudován sprchový
kout
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3. Rozšírí se šatna v prvním nadzemním
podlaží
4. Zvetší se šatna zamestnancu

5. Bude za~ezpeceno schodište z nové trídy
do suterénu

6. Ve skladových prostorách se vybuduje
nová kancelár pro reditelku
7. V nové tríde bude rekonstruováno osvetle-

ní tak, aby odpovídalo CSN.
Tyto úpravy zarucují dodržení vyhlášky
108/200lSb. A 137/1998Sb., která ustanovuje
plochu ucebny na jedno díte (4 m2) a umyva-
dlo a WC pro 5 detí. ,Celková kapacita soucas-
né MŠ se po úpravách stabilizuje na pocet 63
míst, což zhruba vyhovuje detem narozeným
v Revnicích pro nejbližší tri roky.
Po vypracování jednoduché projektové doku-
mentace vybrali zástupci mesta k provedení
hlavních stavebních prací firmu HEYDS Ing.
Antonína Pazourka, truhlárské práce sverili
p. Zdenku Klimtovi a úpravy elektroinstalace
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p. Václavu Navrátilovi. Úpravy byly zahájeny
ihned po skoncení provozu MŠ dne 14. 7.
2003. Probehly slušným tempem, bez technic-
kých problémÚ, drobné detaily byly rešeny
prubežne. Práce byly ukonceny v souladu se
Smlouvou o dílo ve velice dobré kvalite, a to
dne 22. 8. 2003. Celkové náklady dosáhly
cástky cca 300.000Kc.
Je treba pripomenout, že sponzorské dary
v podobe nevyfakturovaných prací a výrobkÚ
predstavují dalších nekolik desítek tisíc Kc.
Týkají se všech zúcastnených firem a zejména
firmy Ing. Smrcky, jimž je nutné za tuto laska-
vost vyslovit uprímné podekování.
Velmi dobrá spolupráce se zamestnankynemi
MŠ v poslední fázi dokoncovacích prací
umožnila to, že školní rok mohl být zahájen
vcas a bez komplikaci, v novém dÚstojném
prostredí. Predevším o to nám všem zúcast-

, neným šlo. Ing.Jirí Lebeda

ZAHÁJENí ŠKOLNíHO ROKU 31 žák proti konci minulého školního roku, takže škola má 314 žákÚ.
První trídy mají po 18 žácích, ale pribylo hodne žákÚ z okolních obcí -

- zejména ze ZŠ v Trebani. Vedení školy si spolupráce se školami v okolí
velmi váží. Je také potešitelné, ze do ZŠ v Revnicích už také nastoupilo
nekolik žákÚ z Moriny a Morinky, o což také vedení školy usilovalo.
Zásadní stavební ílpravy v obou budovách ZŠ
V obou budovách ZŠ v Revnicich došlo k zásadním stavebním úpra-
vám. V budove ve Školní ulici byla provedena kompletní rekonstrukce
WC spolu s rozvody vody a odpady. V budove v Revolucní ulici byla
kompletne vymenena akumulacní kamna. Tyto úpravy prispívají ke
zkulturnení prostredí a svedcí také o tom, jakou péci venuje zrizovatel
Mesto Revnice vzdelávání ve meste. Vedení školy tímto dekuje všem,
kdož se o uved~né zmeny zasloužili.
Úpravy ve školní jídelne ZŠ Revnice
Již v období kvetna a cervna a zejména v prázdninové odstávce pro-
behly stavební úpravy ve ŠJpri ZŠ Revnice, a to tak, aby jídelna od zárí
2003již fungovala plne podle vyhlášek 106a 107/1999Sb. MZ. Byly
upraveny prostory kuchyne tak, aby se oddelily tzv. "neCisté" provozy
od provozÚ výdeje jídla (byla zrízena prípravna zeleniny, masa, vytlou-
kárna vajec, oddelena škrabka brambor od prádelny). Nevyhovující
stoly dostaly nerezové kryty, které usnadnují jejich cištení. V suterénu
budovy probehly i dílcí úpravy rozvodÚ vody. Zbývá vyrešit jediný
problém - rozvod teplé vody v umývárne pro žáky - v tomto bode
požádalo vedení ZŠ o odklad do konce roku 2005.Po všech úpravách je
možné konstatovat, že ŠJvyhovuje nárocným predpisÚm MZ pro zarí-
zení hromadného stravování. PhDr.Z.Koštál

1. zárí nastoupilo do školy 36 nových školáckÚ. Deti v tento den -
- pro ne tak významný - byly privítány panem reditelem PhDr.
Z. Koštálem a starostou mesta panem M. Cvancigerem.
Na nekterých detech byla videt nervozita, ale vetšina jich šla do školy
s radostí. Novým školák-um prejeme, aby jim tato radost a elán vydr-
žely nejen po celý rok, ale po všechna další školní léta.

Milena Chvojková a Ludmila Chroustová - ucitelky 1. rocníku
V revnické škole více žáku

Ve školním roce 2003/2004, který byl zahájen 1. zárí, pribyl do školy
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Skupina mladých lidí z Revnic, která se
zabývábikrosem, neboli BMX si dala za cíl
vybudovat trat, kde by se dalo trénovat a
pripravovat na závody. Hlavním iniciátorem
a mluvcím je Martin Bouzek (21 let), který

'jezdí 3 roky za Cyklo Štorek a jen za letošní
rok má za sebou 15 závodu.

Martine, vy jste si našli, nebo vytypovali
k tomuto úcelu pozemek, který patrí mestu.
Je to stará pískovna, která nyní slouží jako
skládka pri bagrování Berounky a jinak je
zarostlá plevelem a zavalená odpadky
našich úžasných chataru. Vy máte chut toto
neutešené místo vlastními silami vycistit
a využít?
Samozrejme krome odpadku bychom naváž-
ku a nejhorší zeminu použili ke stavbe trati.
Ta treba k vybudování rozjezdu s klidem
poslouží.
Nejspíš víte, že o tento sport bude v Rev-
nicích zájem.
My si myslíme, že sportovní vyžití v našem

meste není dobré. Ne každého porád baví fot-
bal a házená. A nekolik kluku z Revnic už bik-

ros jezdí. Navíc je to sport pro ruzné vekové
kategorie, není výjimkou, že v nejmladších
kategoriích se prohánejí po dráze caparti,
kterí se sotva naucili chodit. A pozor, jezdi to
i holky!
Kde je nejbližší BMX dráha?
V Praze Bohnicích a v Repích. Je to daleko
a kolo vám do tramvaje nevezmou.
Máte již predstavu o organizaci?
Soubežne s budováním trati bychom chteli
založit BMXklub a oddíl, který by vyhlašoval
nábory mladých adeptu a organizoval pravi-
delné tréninky.
Jaké jsou v bikrosu náklady na vybavení?
Rozhodne nejsou tak vysoké jako napr. u sjez-
du horských kol nebo hodne príbuzného
motokrosu. Jezdí se na "malých" kolech.
Prumer kola je 20" nebo 24" (palcu).
Jak si stojíme v BMX ve svete?
Ceská republika patrí mezi svetovou špicku a
radí se k takovým státum jako jsou USA,

Austrálie, Brazílie, Holandsko ci Francie.
V letošním Mistrovství sveta BMX, které se
konalo zacátkem srpna v australském Perthu,
se stala ceská reprezentantka Jana Horáková
mistryní sveta v elitní ženské kategorii
a Michal Prokop z Prahy obsadil úžasné
2. místo v mužské elitní kategorii.
Na kterých závodech v naší republice se
s nimi mužeme setkat?

Za sezonu se jede 6 závodu o Ceskomoravský
pohár, 10 závodu Ceského poháru. 5 závodu
Moravské ligy a 3 závody Mistrovství CR.
Úcastí techto špickových jezdcu získávají
závody nebývalou prestiž.
Mohou se Revnice do budoucna také tešit na

nejaké mezinárodní závody?
Jestli se nám všechno povede, tak urcite
behem nekolika let.

Helena Rytlrová

Chcete-li se dozvedet více o tomto sportu,

najdete informace na webových stránkách
mesta Revnic. Chcete-li vedet ješte více,
najdete si www.bmx.cz.
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ŠKOLA BUDE MíT INTERNETZCELAZDARMA
Firma Sys-DataCom s.r.o., která má umíste-
ný vysílac na budove Základní školy
v Revnicích umožnila bezplatné pripojení
školy k internetu.
Pred rokem byl v Dolním Poberouní spušten
bezdrátový systém pripojení k internetu tech-
nologií WiFi. V našem regionu, a nyní i v Rev-
nicích, tuto službu provozuje firma Sys-
DataCom s.r.o., která s WiFi zacala asi pred
tremi roky. V údolí Berounky jejich signál beží
zatím ze Všenor a z Cukráku. V provozu je již
150vysílacu a v soucasné dobe je jich asi deset
rozpracováno. To cítá zhruba 700 zákazill'ku.
Jejich technologie je stavená tak, že muže
kapacitne pokrýt celé Revnice a uspokojit tak
všechny zájemce.
<DFirma Sys-DataCom nabízí prijímace neko-
lika typu: zarízení od karty Orinoco /Avaya
až po antény smerové. Nejpoužívanejší zarí-
zení tedy vypadá trochu jako televizní anténa
"matrace" s krabickou. Na tyto antény je
možno prijímat signál až na nekolik kilomet-
ru.

<DMesícní aktivacní poplatek vychází z tech-
nické obtížnosti instalace. Urcuje Se podle
konkrétních podmínek u jednotlivých klientu

na základe bezplatného zamerení technikem.
Obecne lze ríci, že do cca 150 m od prístupo-
vého bodu jde o 3500 Kc bez DPH, vetší vzdá-
lenost cca 7000 Kc bez DPH, pripojení prímo
k páteri od 7 500 Kc - 15 000 Kc. Poslední
rešení obsahuje firewall. Mesícní poplatky
jsou pro firmy (celá firma, neomezený pocet
pocítacu) od 2 100 Kc a pro domácnosti od 490
Kc mesícne. Poplatky se stupnují podle rych-
losti pripojené linky. Také nabízíme propojení
vzájemné, tedy naphKlad k majiteli firmy
domu. Tam lze jednou zaplacenou konektivi-
tu využívat na více místech s domluvenou
prioritizací.
<D Objem prenášených dat není omezen,
krome jednoho speciálního tarifu, který je
urcen hlavne k rychlému prenosu pošty pro
podnikatele za velmi nízký mesícní poplatek.
Trify je možno bezplatne menit jak nahoru,
tak dolu. V prípade, že budete odjíždet na
delší dobu pryc, mužete si tarif snížit na mini-
mální cástku.

<D Uživatelum pocítace, kterí se rozhodnou
pro tuto nabídku, stací sítová karta s rozhra-
ní,m RJ45.

<DPri výpadku proudu bude základnová sta-

nice v Revnidch fungovat asi 30minut.
Sys-DataCom nabízí:
- neomezená data
- neomezený cas
- bežná odezva do nixu cca 25ms
- servis 24 hodin denne

- nepotrebujete telefonní linku
- zdarma zaparkování vlastní. domény, nebo
neco.brouzdej.net
- zdarma e-mail, DNS a další doplnkové služby.
- cena za naše služby je komplexní, žádné
další skryté poplatky.
Kontakty:
www.sys-data.com.
Tel. 608 638 185 nebo 777 774 220.
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Oddíl národní házené

Revnictí házenkári usporádali 16.8. VIII. roc-
ník letního turnaje ligových družstev.
Revnické Ácko v nem dosáhlo techto výsled-
ku: Porazilo Spoje Praha 11:10 (7:2), remizova-
10 s Avií Cakovice 11:11 (7:4), zvítezilo nad
družstvem Plzen - Litice 14:9 (7:5) a nakonec
remizovalo s 1. NH Brno 11:11 (5:3). Branky
Revnic dali: Hartman 17, Zavadil 13, Smetana

7, Pos 6, Dlouhý 4. V konecné tabulce byli
domácí druzí o skore za Brnem. Mužstvo vedl

nový trenér Rudolf Zuska. Behem turnaje
vystrídal radu hrácu, se kterými pocítá pro
mistrovská utkání II. ligy. Turnaj byl soucástí
oslav 750 let založení mesta.
Konecná tabulka:
1. NH Brno 50:37 6b.

2. Slavoj Revnice 47:41 6b.
3. Plzen - Litice 37:48 4b.
4. Avia Cakovice 45:39 3b.

5. Spoje Praha 30:59 lb.
Jan Mašek prevzal titul Mistr národní házené
Revnický brankár Jan Mašek, hostující v prvo-
ligových Cakovicích, prevzal behem VIII. roc-
níku letního turnaje ligových družstev titul
Mistr národní házené. Letošní rok je tak patr-
ne nejúspešnejším obdobím jeho sportovní
kariéry. Posud'me sami: Na jare byl vyhlášen
nejlepším házenkárem roku 2002, v cervnu
získal s družstvem Avia Cakovice titul mistru

republiky a nyní další, tentokrát individuální
titul Mistra národní házené. Srdecne blaho-

prejeme a veríme, že to urcite nejsou jeho
poslední tituly!
Kalendár II. ligy podzim 2003
31. 8. Revnice - Litohlavy - zacátek ve
14,30

07.9. Osek u Rokycan - Revnice v 15,00
13.9. Revnice - Preštice ve 14,30
14. 9. Revnice - Príchovice v 10,30
21. 9. Revnice - Cakovice B ve 14,30

28. 9. Spoje Praha - Revnice v 9,20
04.10. Ejpovice - Revnice v 15,00
05.10. Plzen - Litice - Revnice v 10,30

12.10. Revnice - Podlázky ve 14,30
18.10. Chomutov - Revnice ve 12,50
19.10. Most - Revnice v 10,30

Revnické Ácko Slavoje vstoupilo do souteže
II. ligy dvema vítezstvími. Nejprve porazilo
na vlastním hrišti mužstvo Litohlav, které

patrí mezi tradicní soupere, v pomeru 15:12
(8:8) brankami Zavadila 5, Smetany 4, Pose 3
a Hartmanna 3. Domácí poprvé vedl trenér
Rudolf Zuska, bývalý trenér prvoligových
Nýran. Deset minut pred koncem utkání byl
ješte nerozhodný stav 12:12! Výborný záver
rozhodl. Ve druhém kole porazilo revnické
Ácko mužstvo Oseku na jeho hrišti 12:15 (6:4).
Je to velmi cenný úspech, protože Osek se
umístil v lonské tabulce na 2. míste!

Zacaly již i oblastní souteže, v prvních utká-
ních revnická družstva nebodovala:

Muži: Podlázky B - Slavoj Revnice B 18:10
St. Žáci: Podlázky - Slavoj Revnice 25:4
Ml. žáci: Podlázky - Slavoj Revnice 20:9

Revnické mužstvo zahájilo soutež 1.B. trídy
porážkou na hrišti Hradištka v pomeru 3:1

(1:0). Jedinou branku hostí dal Bouška.

Domácí težili zejména ve druhém polocase
z rychlých brejku.
Podzimní souteže dvou v Revnicích nejrozší-
renejších sportu, národní házené a fotbalu se
již rozjely naplno a revnická mužstva v nich
dosahují strídavých úspechu.

9. kolo 18.10. so v 15,30 Revnice - Jílové
10. kolo 26.10. ne v 14,30 Zvole - Revnice
11. kolo 1.11. so v 14,00 Revnice - Liben
12. kolo 9.11.ne v 14,00Hvozdnice - Revnice

13. kolo 15.11. so v 13,30 Revnice - Petrovice
JiríSklenár

SK Revnice - Vonoklasy: 5:1.
V prvním "domácím" utkání Revnice jasne
dominovaly a deklasovaly Vonoklasy, když
branky strI1eli Urban 2, Paces, Petrina, Klimt.
Komárov - SK Revnice: 3:2 (0:1)
Na hrišti favorizovaného Komárova byli rev-
nictí po vetšinu utkání lepší, vedli 1:0 a 2:1,
nastrelili dve tyce a nakonec neštastne pro-
hráli brankou v poslední minute.
Sestava: Zuska - Lerch (43. min. P. Strejcek),
Mojžíš, Petrina, Maštalír - O. Strejcek, Tuma;
Klimt, Bouška - Paces (72. min. Purkrábek),

Urban. Branky stríleli Paces a Klimt.
Po III. kole je SK RevIu.ce na 10. Míste s bilan-
cí 3 1 O2 8:7 3b.
Dorostenci SK Revnice hráli s Dobrichovicemi

3:3 a žáci prohráli v Davli 3:2.

Na dvorcích LTC Revnice byl ve dnech
12. - 14. srpna sehrán celostátní tenisový tur-
naj v kategorii staršího žactva. Turnaj byl letos
tretím v poradí mládežnických turnaju, které
byly v Revnicích usporádány v rámci oslav
750 let od první písemné zmínky o našem
meste. V turnaji hrálo 27 chlapcu a 23 devcat
z celé republiky.
Výsledky:
Ve dvouhre starších žáku zvítezil Martin

Holoubek, LTC Cernošice, který ve finále
porazil Dana Pokorného z LTC Ceská pojiš-
tovna Praha. Ve ctyrhre chlapcu zvítezila dvo-
jice Josef Kurka (LTC Kunratice) a František
Novák (TJ Radlice).

Ve dvouhre starších žákyn zvítezila Anna
Krejcíková z LTC Dobrichovice, ve finále
porazila Markétu Podebradskou z VŠ Praha.
Ve ctyrhre devcat zvítezila dvojice Anna
Krejcíková a Tereza Hourová (LTC Liberec).
Tuto akci spolehlive rídil Michal Mottl, stejne
jako predešlé revnické turnaje mládeže.

Rozlosování I B trídy oddelení E podzim
2003:

6. kolo 28.9. ne 16,30 Nová Ves pod Pleší -
Revnice
7. kolo 4.10. so v 16,00Revnice - Žebrák
8. kolo 12.10 ne v 16,00 Rožmitál- Revnice Ko

Firma PAPíR~NDRÁK
Prodejní sklad papírenským a kan-
celárským zbožím, prodej razítek
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PIŠKAWI>ERI>ULÁ,POtfrl1UL JOSEFE!
Po cestách napríc celou Evropou, po vypro-
daných predstaveních v New Yorku, mesíc-
ním turné po Japonsku, výjimecných pred-
staveních v divadle Archa Na Porící máme

tu cest shlédnout dnes již divadelní legen-
du "Piškandendulá, podtitul Josefe!" v rev-
nickém Zámecku. Tuto unikátní príležitost
jsme dostali na prímluvu Maximiliána,
devítiletého vnuka autoru, který tráví
v Revnicích vetšinu svého volného casu.

Revnice jsou takrka jeho druhým domo-
vem.

Predstavení Piškanderdulá je "sólo" pro
Veru Rícarovou a víc, než desítku dreve-
ných panáku Františka Vítka. Rodilo se od
roku 1977, kdy oba práve uzavírali témer
dvaceti1etou etapu pusobení v hradeckém
DRAKU. Divadlo je exhibice tajemného žití
loutek, starých hracek a masek, rekvizH a
mechanismu. Zní v nem staré hrací stroje
a gramofony na kliku, pod vrstvou skrípe-
ní a šumu rozeznáváme puvodní melodii.
Hraje se bez opony, bez kulis na speciálne
pripraveném hledišti. Sedí se kolem scény
na roztodivných starožitných židlickách
ci matracích. Cas se zpomalí a vrací nás
k trpelivosti hrajících si detí, které objevují
neobycejná tajemství...
Toto predstavení se pro významné evrop-
ské divadelní festivaly stalo synonymem
moderního ceského loutkárství a od diváka

se vyžaduje jediné -
UMENÍ PRIJÍT A POBÝT.

František Vítek

Narodil se v roce 1929 v Brne. Vyucil se rez-
bárství a studoval socharství, živil se jako
výrobce houslí, kytar a dalších drevených
hudebních nástroju. Pozdeji pracoval jako
horník. V roce 1950 se stal profesionálním
loutkárem.
Vera Rícarová
Narozena roku 1936 v Praze. Studovala

keramiku, pozdeji prešla k loutkárství.
, Absolvovala AMU a pusobila jako kostým-
ní a scénická výtvarnice.

V roce 1958 se Vera a František stali spolu-
zakladateli královéhradeckého divadla

DRAK, jehož styl znamenal prulom do vel-
kého loutkárského sveta. Zde byl František
Vítek nazýván Mistrem rezbárského kumš-
tu a loutkárské technologie. Také jeho scé-
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nografie (Enšpígl s Matejem Kopeckým a
Verou Rícarovou, Krysar, Faust, Posvícení
v Hudlicích, Kouzelník ze zeme Oz a desít-
ky dalších jevištních výprav) prinesla diva-
dlu osobitou jevištní vizi.
Vera Rícarová zase v Hradci excelovala jako
Gozziho Smeraldina, nezapomenutelný
Jasánek, nosatý hrdina ze hry Tajemství zla-
tého klícku a stránka by byla málo na
vyjmenování dalších rolí.

dostupnými prostredky, nemáme tedy
právo lpet a ani nelpíme na dokonalosti.
Šlo nám o vyjádrení pocitu prostrednic-
tvím loutky."

"Naše predstavení není divadlem v pra-
vém smyslu toho slova, ale setkáním nej-
ruznejších druhu loutek a mechanismu
úmyslne promíchaných z nejruznejších
období historie a naservírovaných na kej-
klíruv stul. Všechny loutky jsou zámerne
nahé, drevené bez jake1coliv patiny. Zvuku
používáme jako rovnocenne1w partnera
loutky. Název naší hry vymyslely deti.
Napsaly ho kdysi v Hradci Králové na
stenu jednoho domu."

~t

"Pripravili jsme predstavení. František
Vítek výtvarník, Vera Rícarová herecka.
Chteli bychom vyjádrit v maximální kon-
centraci výpoved o loutce. Je to naše vyzná-
ní. Pracovali jsme s nedokonalými, ale nám
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